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Õhuseiredivisjoni põhimäärus 

1. peatükk 
ÜLDSÄTTED 

§ 1. Õhuseiredivisjon 

(1)  Õhuseiredivisjon (edaspidi divisjon) on õhuväe ülema alluvuses olev Kaitseväe 
struktuuriüksus. 
/muudetud KVJ 09.07.2018 käskkirja nr 149 p 4.1., link https://postipoiss.mil.intra/cgi-
bin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=1349571&key/  
 
(2) Divisjoni nimetus inglise keeles on Air Surveillance Wing. 
 
§ 2. Esindamine 
 
Oma ülesannete täitmisel esindab divisjon riiki ja Kaitseväge oma pädevuse piires. 

§ 3. Pitsat, sümbolid ja dokumentide vormistamine 

(1) Divisjonil on Kaitseväe juhataja poolt kehtestatud kujundusega pitsat. 

(2) Divisjonil on õigusaktidega kehtestatud korras kooskõlastatud ning kinnitatud teenetemärk 
ja sümbolid. 

(3) Õhuseiredivisjonil on õhuseiredivisjoni nimetusega ja väikese riigivapi kujutisega 
dokumendiplank. 

(4) Dokumentide vormistamisel ja pitsati kasutamisel lähtub divisjon Kaitseväe 
asjaajamiskorrast. 

https://postipoiss.mil.intra/cgi-bin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=1349571&key/
https://postipoiss.mil.intra/cgi-bin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=1349571&key/
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§ 4. Asukoht 
 
Divisjoni asub Ämaris. Divisjoni  postiaadress on Ämari alevik, Lääne-Harju vald, 76102  Harju 
maakond. 
/§ 4 muudetud KVJ 16.02.2018 käskkirja nr 32 p-ga 2, link https://postipoiss.mil.intra/cgi-
bin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=1306954&key=/ 
 
§ 5. Koosseisu, ametijuhendite ning töökirjelduste kehtestamine 
 
(1) Divisjoniülema ametijuhendi kehtestab õhuväe ülem. 

 
(2) Divisjoni koosseisus oleva ametikoha ametijuhendi ja töökoha töökirjelduse kehtestab 

divisjoniülem. 
 

(3) Divisjoni koosseisus olevate ameti- ja töökohtade arvu ning liigituse kehtestab Kaitseväe 
juhataja. 

 
2. peatükk 

DIVISJONI  ÜLESANDED,  JUHTIMINE  JA ÜLESEHITUS 

§ 6. Divisjoni põhiülesanded 

Divisjoni põhiülesanded on: 
1) kollektiivse enesekaitsesüsteemi õhuturbes osalemine ja selle toetamine; 
2) Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni integreeritud õhukaitsesüsteemis osalemine; 
3) sõjaaja üksuste ettevalmistamine ja formeerimise korraldamine; 
4) rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemiseks vajaliku väljaõppe korraldamine ning 
rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemine vastavalt antud ülesannetele; 
5) Eesti Vabariigi õhuruumis ja selle lähiümbruses lendavate objektide avastamine ja 
identifitseerimine ning Eesti Vabariigi õhuruumi puutumatuse järelevalve. 
/muudetud KVJ 09.07.2018 käskkirja nr 149 p 4.2., link https://postipoiss.mil.intra/cgi-
bin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=1349571&key/  
 
§ 7. Divisjoniülem 

(1) Divisjoni juhib divisjoniülem, kelle ülesanded on sätestatud Kaitseväe korralduse seaduse 
alusel kehtestatud  Kaitseväe põhimääruses. 
 

(2) Divisjoni ülem annab oma ülesannete täitmiseks käskkirju, käske ning kirjalikke ja suulisi 
teenistusalaseid korraldusi. 

 

(3) Kirjalikud käsud ja korraldused vormistatakse ning registreeritakse vastavalt Kaitseväe 
ühtsele asjaajamiskorrale. 

(4) Divisjoniülema äraolekul täidab tema ülesandeid divisjoniülema asetäitja või divisjoni 
ülema ettepanekul õhuväe ülema poolt määratud tegevväelane. 
/§ 7 lg 4 muudetud Kaitseväe juhataja 01.06.2015 käskkirja nr 163 punktiga 4 
https://ppoiss.mil.ee/cgi-
bin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=986402&key=/ 

§ 8. Divisjoni ülesehitus  

Divisjoni koosseisus on järgmised allüksused: 
1) õhuseire insenertehniline grupp; 
2) õhuoperatsioonide juhtimiskeskus; 

https://postipoiss.mil.intra/cgi-bin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=1306954&key=/
https://postipoiss.mil.intra/cgi-bin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=1306954&key=/
https://postipoiss.mil.intra/cgi-bin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=1349571&key/
https://postipoiss.mil.intra/cgi-bin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=1349571&key/
https://ppoiss.mil.ee/cgi-bin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=986402&key
https://ppoiss.mil.ee/cgi-bin/ws31.sh/WService=postipoiss/dokument.p?dok_nr=986402&key
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3) Karmėlava mitmeriigilise juhtimis- ja teavituskeskuse (inglise keeles Combined Control 
and Reporting Centre Karmėlava) Eesti meeskond. 

§ 9. Divisjoni allüksuste põhiülesanded  

(1) Õhuseire insenertehnilise grupi põhiülesandeks on tagada radaripositsioonide töö ning 
õhuseireinformatsiooni edastamine õhuoperatsioonide juhtimiskeskusesse ning kesksesse 
juhtimise- ja ettekandekeskusse.  

(2) Õhuoperatsioonide juhtimiskeskuse põhiülesanded on:  
1) NATO integreeritud õhukaitsesüsteemi õhuruumi kontrolli juhtimiskeskuse ülesannete 
täitmine; 
2) Eesti Vabariigi õhuruumi puutumatuse järelevalve ning kollektiivse enesekaitsesüsteemi 
õhuturbes osalemine ja selle toetamine; 
3) lennureeglite ja ohutusnõuete järgimise kontroll. 
 
(3) Karmėlava mitmeriigilise juhtimis- ja teavituskeskuse Eesti meeskonna põhiülesandeks 
koostöös Läti ja Leedu meeskondadega tagamaks Karmėlava mitmeriigilise juhtimis- ja 
teavituskeskuse funktsioneerimine Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni integreeritud 
õhukaitsesüsteemi (edaspidi NATINAMDS) üksusena on: 
1) NATINAMDS õhuruumi kontrolli juhtimiskeskuse tegevuse toetamine; 
2) lennureeglite ja ohutusnõuete järgimise kontroll; 
3) muude õigusaktidest tulenevate või kõrgemate Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni 
kontrollüksuste poolt määratud ülesannete täitmine. 
 
§ 10. Divisjoni allüksuse ülema ülesanded 
 
Divisjoni allüksuse ülem: 
1) juhib allüksuse tegevust ja vastutab ülesannete õigeaegse ja nõuetekohase täitmise eest; 
2) vastutab üksuse lahinguvalmiduse eest; 
3) vastutab distsipliini ja sisekorra eest allüksuses; 
4) vastutab kaitseväelaste välja- ja täiendusõppe eest, kinnitab koostatud õppematerjalid ja 
väljaõppeplaanid; 
5) kinnitab üksuse tegutsemiseks vajalikud dokumendid; 
6) juhib üksuse õppusi; 
7) vastutab ning teostab kontrolli üksuse relvastuse, laskemoona, lahingutehnika ja muu vara 
nõuetekohase kasutamise, hoidmise, hooldamise ja säilitamise eest; 
8) annab alluvatele kaitseväelastele, ametnikele ja töötajatele teenistus- või tööalaseid 
korraldusi; 
9) teeb divisjoniülemale ettepanekuid isikkoosseisu töö- või ametikohtadele nimetamiseks ja 
vabastamiseks; 
10) teeb divisjoniülemale ettepaneku kaitseväelase auastme muutmiseks; 
11) vastutab riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest ning selle alusel kehtestatud 
õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise ja julgeoleku tagamise eest allüksuses; 
12) korraldab allüksuse kasutusse antud hoonete, rajatiste ja territooriumi sihipärast 
kasutamist; 
13) tagab tervisekaitse-, tööohutus-, töötervishoiu- ja tuleohutusnõuetest kinnipidamise 
allüksuses; 
14) täidab muid talle õigusaktidega või kõrgema ülema antud ülesandeid. 

 

 


